
4 NÉHÁNY NEVEZETES BIRTOKOS ERDŐI

4.1 A nagyváradi római katolikus (latin szertartású) püspökség
erdői
Bihar vármegye az erdők megóvása érdekében -  helytartótanácsi 

felszólításra -  1762-ben javaslatot dolgozott ki.115 A levél szerint az 
erdőket különösen a legelő állatoktól kell őrizni. Kiemelten kell az 
állatok éjszakai legelését megakadályozni, illetve az erdőkbe a marhákat 
addig nem szabad beengedni, amíg azok a fák csúcsait le tudják rágni. 
Ugyancsak védeni kell -  különösen tavasszal és ősszel -  az erdőket a 
tűztől. A javaslat külön is kiemeli a tölgyfák óvását. Vízáradáskor ezek 
tövéről a csapadékot el kell vezetni, nehogy a fák az ott megálló víztől 
kipusztuljanak. Tárgyunk szempontjából azonban a jelentés azon pontja 
a legfontosabb, amely szerint nagyváradi püspöki uradalom béli 
erdejében üveghuta működik. Ennek szükségletére -  szólt a javaslat -  a 
hamuzsírfőzést is meg kell engedni. Annál is inkább, mert a püspöki 
domíniumban a nagy erdők olyan bőségben vannak, hogy ott a 
fakivágást, -felhasználást nem kell korlátozni.

Az erdőségek első erdészeti szempontú leírója,116 VERNER Sebes
tyén a XIX. század közepén arról tudósít, hogy a béli Lunka-erdő még 
1825-ben is óriási tölgyfákban bővelkedett. 1832-ig azonban a helytelen 
kezelés miatt az erdő kigyérült, elgyertyánosodott.

VERNER az uradalom leírását 1863-ban az Erdészeti Lapokban tette 
közzé. Az akkor 151 287 kh-nak (87 066 ha) mért erdőségeket a váradi, 
a béli és a vaskohi uradalmi igazgatóságokból kezelték.

A váradi uradalom 50 885 kh (29 284 ha) erdői részben síkságon, 
részben az előhegységek lejtői álltak, s hét kerületre oszlottak. Az 
erdőkben vágásokat különítettek el. Ebben az uradalomban jobbára csak 
tűzifát termeltek. A vasútépítés viszont jelentős mértékben megnövelte a 
tölgyből készült talpfák iránti keresletet, amit igyekeztek kihasználni.

A béli uradalom erdői -  melyek részben síksági, részben hegyvidéki 
jellegűek voltak -  52 054 kh-t (29 957 ha) foglaltak el, s belőlük három 
kerületet képeztek. Az uradalomban jelentős mennyiségű mezőgazdasági 
szerszámot (főleg favillát) faragtak, ugyanakkor számottevő volt a 
makkoltatásból és a gubacsgyűjtésből származó bevétel is.

A vaskohi uradalom 48 348 kh (27 824 ha) erdői közép- és 
magashegységi övbe estek. Három kerületre osztották fel, és jelentős 
fafogyasztójuk a vaskohi hámor, majd olvasztó volt. A hámor faellátása 
érdekében 1836-ban a Fekete-Körösön három gátat kezdtek el építeni.
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Az így felduzzasztott vízen a fát a Pojánai-havasról a hámorig úsztatták, 
ahol a kifogás után szenítették. Az úsztatóberendezés megépítésére -  írta 
VERNER -  két okból is szükség volt. „Ugyanis a nevezett Pojánai 
bércek meredek voltuk miatt szekérrel, avagy csak lóval is járhatók nem 
lévén, az ölfa egyedül ily módon szállíttathatott le, úgy szintén 
tapasztaltatott, miként a fuvarosok a nagy számú kovácsok által lakott 
helységeken át a szenet ezeknek eladogatták; e mellett a szekereken 
szál[l]ított szén felette elporlott, s ez által az uradalom károsodott.” Az 
úsztatást 1850-ben mégis megszüntették, és maradt a tengelyen, illetve a 
málházva történő szállítás.

A vaskohi vashámor 1863. évi bérbeadása, illetve a rézbányái 
bánya- és ércmű kincstári bérlése mellett is a faellátást a püspöki 
uradalom biztosította. Az előbbihez évente 4000 öl bükkfát adtak, míg az 
utóbbihoz évente 50 kh (29 ha) vágásterületet. A béli uradalomban pedig 
a béli üveghuta volt a jelentős fafogyasztó. A legtöbb, arra alkalmas 
helyen kisebb-nagyobb mértékben készítettek, faragtak mezőgazdasági 
eszközöket, amelyeket az Alföldön adtak el.

Ez a kihasználás, fahasznosítás természetesen szálalás útján történt, 
így érthető, hogy az első fahasználati tervek, amilyeneket például a béli 
uradalomban az 1868-1877 közötti időszakra készítettek, a terület zömén 
tiltották a legeltetést.117

Kiemeljük még, hogy a püspökségnek Nagyvárad határában 312,5 
kh (179,8 ha) kiterjedésű erdeje volt. Az erdőt szálerdő üzemben, 100 
éves vágásfordulóval kezelték. Ezt az erdőt sem a legeltetés, sem más, az 
erdőgazdálkodást zavaró egyéb mellékhasználat nem terhelte.118 Az 
1879. évi erdőtörvény után a püspöki uradalom erdeire pontos, felméré
seken alapuló üzemterveket készítettek. A munkákkal -  mivel a birto
kosnak képzett erdészei voltak -  jól haladtak. A nagyváradi erdőfelü
gyelő már 1882-ben azt jelentette, hogy a püspökség erdőinek három
ötödét felmérték.119 (Az egyik Bihar-hegységi nevezetességet, a „Cukor
süveget” lásd az 1. fényképmellékleten.)

Az üzemtervek közül egyet érdemes kicsit részletesebben is meg
vizsgálnunk, mert benne a mezőgazdasági művelés kiterjesztését követ
hetjük nyomon.120

A tenkei erdőgondnokság „D” üzemosztályának erdői a Fekete- 
Körös völgyében, Bélfenyér és Alsókocsoba határában voltak. Az első 
üzemterv szerint ezt az erdőterületet -  ahol a kocsányos tölgy volt az 
uralkodó fafaj -  40 éves vágásfordulóban, sarj erdő üzemben kezelték. 
Szükség volt azonban az erdő egy részének mezőgazdasági hasznosítá
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sára is, ezért 1902-től a felújítást már nem sarjakról várták, hanem 
csemeteültetést végeztek, amelyhez mezőgazdasági közteshasználat kap
csolódott. Ezért természetesen új üzemtervet kellett készíteni, amely a 
tölgy szálerdőre 60 éves vágásfordulót határozott meg. 1912-ben azután 
a miniszter által „az eddigi üzemterv szerint 17 osztag 220,2 kh, 19 
osztag 455,1 kh, az ezekhez tartozó 9,15 kh nyiladék területével együtt s
273,1 kh uradalmi legelő, tehát összesen 957,55 kh terület az erdőkezelés 
alól kivétetni és mezőgazdasági műveléssel hasznosítani engedélyez
tetett.”

Az 1914-ben elkészült üzemterv így már csak 164,5 kh-t (612,36 ha) 
tárgyalt. Az erdő 61 %-át kocsányos tölgy, 39 %-át pedig cser képezte. 
Az erdőfelújítást 3 éves mezőgazdasági közteshasználattal, kocsányos 
tölggyel, esetleg cserrel és kőrissel írták elő. A vágásfordulót 60 évben 
határozták meg. Ugyanakkor engedélyezték a 20 évnél idősebb erdőkben 
a legeltetést. A mesterséges erdőfelújítás miatt viszont előtilalmat nem 
kellett tartani. Magyarán: mind a legeltetési, mind a szántóföldi művelés 
igényeinek engedtek, sőt a hozamszabályozás előírásait is bizonyos fokig 
áthágták. 1923-ig -  tehát 10 év alatt -  minden 20 évnél idősebb állo
mányt letaroltak, majd ekkortól kezdődően rendelték el a 40 évi szüne
telő üzemet. (Itt feltételezzük, hogy a püspökség más üzemosztályaiban 
megtakarítás mutatkozott, azért engedték a „D” üzemosztályban a 
fokozott kihasználást.) Mindezeket látva érthetjük meg, hogy Bihar 
megyében az erdőterület az erdőtörvényt követő évtizedekben is évente 
2276 kh-dal (1310 ha) csökkent. A sík- és dombvidéki, nem feltétlen 
erdőtalajon álló erdőket letarolták, helyettük mezőgazdasági művelést 
honosítottak meg. Ezzel egyidejűleg éppen a püspöki uradalom kezdett 
Bél, Teke, Lázur vidékén kiterjedtebb erdőtelepítésekbe. Kocsányos- 
tölgymakkot vetettek, és STERBA Szabolcs 1901. évi beszámolója sze
rint mindezt több ezer kát. holdon igyekeztek folytatni.121

4.2 A nagyváradi római katolikus káptalan erdői
A káptalani erdőségeket VERNER Sebestyén 1864-ben írta le, aki 

ennek az uradalomnak volt az erdőmestere.122 Beszámolója szerint az 
összesen 33 764 kh (19 431 ha) erdőterületet -  amely nem képezett 
összefüggő erdőtestet -  hat erdőgondnokságban kezelték. VERNER a 
korábbi erdőgazdálkodást elemezve rámutatott, hogy a káptalani urada
lom csak 1815-ben kezdett erdészeket alkalmazni. Az erdőkre általában 
80 éves vágásfordulót határoztak meg, de ezt 1852-ben módosították. Az 
elvégzett kataszteri felmérések, illetve az azok alapján kivetett adó miatt
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ugyanis az erdők jövedelmét fokozni kellett. Ezt pedig csak úgy tudták 
megvalósítani, ha a vágáskort csökkentették.

Az erdők zöme síkságon és dombokon, ráadásul a fafogyasztó lakott 
területekhez közel terült el, így lehetőség volt a fát teljesítménybéres 
munkásokkal kitermeltetni, majd az ott megállapított áron eladni. Több 
helyen jelöltek ki 180 éves fordában kezelendő tölgyeseket is, amelyeket 
híd- és malomépítésre hagytak meg. Néhány távolabb fekvő erdőségben 
hamuzsírfőzést is engedélyeztek.

VERNER a hat erdőgondnokságot a következőképpen jellemezte.
A kisjenői erdőkerület erdői a Sebes-Körös mentén álltak. Az emlí

tett 1852. évi vágáskor-leszállítás alkalmával itt 50 éves fordát állapítot
tak meg. Úgy találták ugyanis, hogy az itteni jó talajon az erdők -  zömé
ben tölgyesek -  ennyi idő alatt már megfelelő faanyagot szolgáltatnak. 
Inkább az értékesítéssel volt gond, mert a vevők csak a tűzifát vették, 
míg a kitermelt bükkhasábok gyakran sarangokban korhadtak el. „Ezen 
erdőségek -  írta VERNER -  több forrásokkal lévén ellátva, őz, vadsertés 
s nyulakat bővén tartalmaznak.”

A rontói erdőterületben cserfakéreg-termelés és mészégetés folyt. A 
mészégetéshez felhasználható fákat VERNER idejében vágásterületen
ként jelölték ki, de magfák hagyásával az újulatot is biztosították. A 
mészégető vállalkozók a fakitermelést kötelesek voltak március 15-ig 
befejezni, s a fa után évente kétszer fizettek. Ebben a kerületben 180 
éves „tumus”-ban kezelendő részeket is jelöltek ki, ahonnan a híd- és 
malomépítésekhez szükséges fákat kívánták kinyerni.

A kisházi kerületről írta VERNER: „Ki a regényes vidéket szereti, s 
annak barátja, menjen Kisházára, s keletnek fordulva csodálja a szép, s 
magához vonzó természetet. Ezen kerület, melyet job[b]ról Karaszó, és 
Urszád falvai, szemben az emeltebb helyen fekvő Solym[os] és Belé
nyes, Sz.-Miklós ős török mecsetjével, Széplak, Kápolna, és Gyanta- 
Rohány ékes tornyával s csinos cseréppel fedett épületeivel övez; délről 
a N. Váradi d. püspökség erdőségei; keletről a g. e. püspökség bérczei; 
északról a fekete Körös által szegélyezve, a nézőt vadregényessége által 
elbájolja.” A fakereskedelmi lehetőségek viszont csekélyek. Az erdők a 
környék ölfaszükséglete biztosításán kívül főleg a hamuzsír-előállítást 
szolgálják.

A bagaméri erdőkerület kocsányos tölgyei részben homokbuckákon 
álltak. VERNER kísérletezett mesterséges felújításukkal, de sikertelenül. 
Mind a kapásnövényekkel történő együttvetés, mind a rozzsal történő 
együttes makkszórás után a fácskák ugyan kikeltek, de 2-3 év után
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elszáradtak. VERNER ennek okát a felső homokrétegben még meglévő 
„tápszerek”-ben látta, amely anyagok azonban mélyebben már hiányoz
nak. így a tölgyek karógyökere „üres” homokba ér, és a csemeteék 
elpusztulnak. Mi azonban már inkább arra gyanakodhatunk, hogy 
fakitermelések után a homok egész felső rétege kiszáradt, illetve az 
1860-as évek száraz éveiben a talajvíz egyre lejjebb került, amit a 
csemeték nem értek, nem érhettek el.

A szászfalvi erdőkerület mészplatón terült el, s az ottani bükk-, cser- 
és nyírerdők hasznosítása is ehhez kötődött. A gálosházi erdőben mészé- 
getés folyt. VERNER erről írta: „A vágás 24 holdban a helyszínen 
kiméretvén, a mészégetésre vállalkozók a kijelölt makkfákat meghagyva 
télen át levágják, s a tavasz beál[l]tával használják fel; -  a vonó 
marhával bíró lakosok pedig a meszet az illető tiszt felügyelete alatt 
szekérre rakván minden irányban tova szállítják, s köböl számra 
meghatározott árát 2 frban hazajövetelük után fizetik.”

Végül a [biharjsályi „gondár”-ság erdőit említjük meg, amelyből 
VERNER szerint a kanonok és az uradalom tiszti- és alkalmazotti köre 
tűzifaszükségletét biztosították. Erről az erdőterületről rendelkezésünkre 
áll egy későbbi, a századfordulón készült üzemterv is. E szerint a sályi 
erdőgondnokság erdői részint lapályon, részint pedig dombvidéken áll
tak, Mezőbikács, Nyárszeg, Székelytelek és Biharsályi községek hatá
rában. Állományalkotó fafajok: kocsányos és kocsánytalan tölgy, cser, 
bükk és gyertyán. A négy üzemosztályba sorolt erdőket 80 éves vágás
fordulóval, szálerdő üzemben kezelték. (Látható, hogy a korábbi, 50 éves 
vágásfordulóval felhagytak.) Az üzemterv szerinti erdőterület 8106,37 
kh (4665,22 ha) volt.123

VERNER szerint a korábban többször idézett, Kós Károly által leírt 
„havas”-ban a káptalan mint közbirtokos 3/10-ed részben volt érdekelt. 
VERNER már 1860 körül is látta a pusztítást, amit az erdők zár alá 
helyezésével próbáltak megakadályozni. „Ezen ős -  írta a káptalani 
erdőmester -, s a nagyszerűség bélyegét magukon viselő magas, s több 
helyen gyalog is alig járható bérczeket tiszta százados bik-álladékok 
borítják, s fájdalom, a /.../ helységek nagyobbára ott telepedett lakosai 
azokat sequestrum [zárlat] gúnyára mészégetés, s épületi fára használják, 
s e czélra öntapasztalásomnál fogva a legszebb fiatalokat irgalom nélkül 
pusztítják.” VERNER abban bízott, hogy majd a per lezajlása után a 
károsítókat, jogtalan legeltetőket és erdőlőket onnan ki lehet tiltani.
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4.3 A jászóvári premontrei (római katolikus) prépostság erdői
A prépostság Bihar megyei uradalmának 3682 kh-nyi (2119 ha) 

erdejét VERNER Sebestyén 1865-ben meglehetősen elszomorító állapo
túnak írta le.124 Ennek okát a lakosság kiteljedt mészégetésében látta, 
ugyanakkor a vágáskezelést is helytelennek találta. „Ugyanis -  írta -  a 
vágás nem a hegy tetőről le a völgy felé, hanem ellenkezőleg, a völgyből 
felfelé vitetik, miből természetesen következik, hogy az ölfa lefelé 
szállíthatván a már letarolt vágásokon át szál[1]ít[t]atik, s a tőhajtások 
egész nyáron át marha és szekér által gázoltatván, semmivé tétetnek.” Itt 
azonban meg kell jegyeznünk, hogy ma már a hegytetőn elkezdett 
vágásokat igyekszünk elkerülni, mert azzal a felső, védő erdőpásztát 
vágjuk ki. Ugyanakkor viszont továbbra is gondot okoz, ma is problémát 
jelent a már kihasznált vágásterületeken történő anyagmozgatás. A 
prépostság Nagyvárad melletti, pece(várad-)szentmártoni uradalmá
nak 1879 utáni erdőgazdálkodását nem ismerjük. Rendelkezésünkre áll 
viszont a prépostság egy másik, szintén Bihar megyei erdejének 
üzemterve, amelyet érdemes kissé részletesebben megvizsgálnunk.

Az Asszony vására község határában lévő erdő 1901-ben készített 
üzemtervének áttanulmányozása során ugyanis megérthetjük a hozam
szabályozás kérdését.125 A viszonylag kicsi erdőterület kimondottan 
alkalmas ennek a nagyon lényeges üzemtervezési tevékenységnek a 
bemutatására.

Az említett erdő összes területét 63,4 kh-ban (36,5 ha) állapították 
meg. Az erdő nem feltétlen erdőtalajú volt, mert a talaját „mély, 
televényben gazdag”-nak határozták meg, amelyben csak egy kisebb folt 
volt gyengébb, „televényben szegény”

Az erdő uralkodó fafaját a cser jelentette, amely közé helyenként 
kocsánytalan tölgy és gyertyán elegyedett. Az említett, rosszabb talajú 
részbe pedig fekete- és erdeifenyő-csemetéket ültettek. Az erdőt 
legelőször 1880-ban üzemtervezték, azóta azonban semmiféle fahaszná
latot nem végeztek. így az egész erdő jó karban lévő volt, bár nem 
egyenletes állományú. Ezt mutatja a következő tag- és osztagelosztás is, 
amit most részletesen közlünk, és a térképét is mellékeljük. (Lásd a 7. 
számú mellékletet.)
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Tag Osztag Terület 
kh (ha)

A tag területe 
kh (ha)

II.

m.

IV.

1. 4,8 (2,8)
2. 11,3 (6,5)

3. 5,1 (2,9)
4. 1,9 (1,1)
5. 2,6 (1,5)
6. 6,0 (3,5)

7. 3,9 (2,2)
8. 8,8 (5,1)
9. 3,4 (2,0)

10. 5,6 (3,2)
11. 1,1 (0,6)
12. 7,1 (4,1)
13. 1,8 (1,1)

16,.1 (9,3)

15,6 (9,0)

16,1 (9,3)

15,6 (9,0)
Mindösszesen 63,4 (36,6)

A részletes állományleírásból megtudhatjuk, hogy az egyes erdőré
szek miben is tértek el egymástól. (Itt most csak az osztagok számát
közöljük, a tagszám az előző táblázatból értelemszerűen következik.)
-  1., 13. osztagok: 21 éves cseres, amelynek a zárlata 0,2, holdankénti 

fakészlete 11 m3, évi növedéke 0,6 m3. A cserest kocsánytalan 
tölggyel és erdeifenyővel alátelepítették;

-  2., 3., 9., 10. osztagok: 35 éves cseres, zárlata 0,6, holdankénti 
fakészlete 40 m3 és az évi növedéke 1,3 m3;

-  4. osztag: 21 éves erdei- és feketefenyves, amelynek zárlata 0,8, 48 
m3 a holdankénti fakészlete, az évi növedéke pedig 3,5 m3;

-  5. osztag: 25 éves cseres, 0,5 zárlattal, 22 m3 holdankénti fakészlettel 
és 1 m3 évi növedékkel;

-  6., 7. osztagok: 1 éves, 0,7 zárlatú erdeifenyő erdősítés;
-  8. osztag: 31 éves cseres, amelynek zárlata 0,6, holdankénti fakész

lete 35 m3 és évi növedéke 1,3 m3;
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-  11. osztag: 31 éves gyertyános, 0,7 zárlattal, 40 m3 holdankénti 
fakészlettel és 1,5 m3 évi növedékkel;

-  12. osztag: 31 éves gyertyános, 0,8 zárlattal és 47 m3 holdankénti 
fakészlettel, 1,7 m3 évi növedékkel.

A fentiek alapján a teljes fakészlet 1922 m3, az évi növedék pedig 69 m3. 
Fontos még a korfokozati táblázat is:

I. II. ül. IV Összesen
31 -40 éves 21-30 éves 11 -20 éves 1-10 éves

A szabályos állapot elérése, azaz annak érdekében, hogy valamennyi 
korfokozatban ugyanakkora területű erdő szerepeljen, a teljes vágásfor
duló, 40 év gazdálkodása szükséges, és a szabályos állapot az 50. évben 
alakul ki:

A szabályos állapot megteremtése azt jelenti, hogy a továbbiakban 
minden egyes tagban a faállomány 40 éves korában kerül kitermelésre. 
Addig -  miként a mellékelt térképen látszik -  a 10 év alatt, illetve az 
évenként 1,61 kh (0,93 ha) átlagterületű, átlagosan 58 m3 fatérfogatú 
vágásterületen nem csak 40 éves fákat vágnak ki. Példaként említjük az
I. fordaszakot, ahol az 1901-től 1910-ig teijedő időszakban az időszak 
közepét, az 1906. évet figyelembe véve 4,8 kh (2,8 ha) 26 éves és 11,3 
kh (6,5 ha) 40 éves faállományt termelnek ki. A szabályos korfokozati 
elosztás megteremtése tehát azért fontos, hogy -  a térszakozás elemeit is 
figyelembe véve, azaz évente csak az erdő 1/40-ed részét kitermelve -  
valamennyi állomány a meghatározott forda szerint, azaz a 40. évben

42,4 kh 11,1 kh 
(24,5 ha) (6,4 ha)

9,9 kh 63,4 kh
(5,7 ha) (36,5 ha)

10 év múlva 37,4 kh
(21,5 ha)

20 év múlva 27,8 kh
(16,0 ha)

30 év múlva 21,6 kh
(12,4 ha)

40 év múlva 22,1 kh
(12,7 ha)

50 év múlva 16,1 kh
(9,3 ha)

(57,7 ha) (9,3 ha)
9,9 kh 16,1 kh 9,6 kh

(5,7 ha) (9,3 ha) (5,5 ha)
16.1 kh 9,6 kh 16,1 kh 
(9,3 ha) (5,5 ha) (9,3 ha)

9,6 kh 16,1 kh 15,6 kh
(5,5 ha) (9,3 ha) (9,0 ha)
16.1 kh 15,6 kh 15,6 kh 
(9,3 ha) (9,0 ha) (9,0 ha)

9,9 kh 16,1 kh
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kerüljön kivágásra. Mindehhez természetesen az is szükséges, hogy a 
vágásterületeket időben a fakitermelés után -  akár sarjról, akár cseme
téről -  felújítsák.

A fenti részletes vizsgálatból kitűnik, hogy az erdőrendezés, benne a 
hozamszabályozás nem öncélú erdészeti tevékenység. Hiszen ha megál
lapították, hogy az adott termőhelyen a termőhely fatermőképességét, 
illetve az erdőbirtokos igényét a 40 éves vágásfordulóban kezelt cseres, 
illetve tölgy- és fenyő elegyes cseres használja ki a legjobban, akkor 
ahhoz meg kell határozni a munkák tér- és időbeli rendjét. Ezzel nem
csak az erdőtulajdonos évenkénti faszükségletének kielégítését biztosít
ják, hanem a korszerű, a fatőkét meg nem támadó erdőgazdálkodás 
követelményeinek is eleget tesznek.

Végezetül az egész, itt bemutatott hozamszabályozási példához 
megjegyezzük, hogy ennél természetesen voltak kisebb erdőbirtokok, így 
egyszerűbbnek mondható hozamszabályozási feladatok is. A jellemző 
azonban nem ez, hanem a kiterjedt, eltérő fafajú, eltérő vágásfordulójú 
erdőbirtokok üzemtervezése, ahol bizony nemcsak az időbeli, hanem a 
térbeli tervezés is komoly feladatot adhatott. (Gondoljunk a 
szállítópályák kiépítésének, az egyszerre történő, nagyobb vágásterüle
teket feltételező fakitermelések követelményeinek kielégítésére!) Az 
1879. évi erdőtörvény ilyen irányú rendelkezései ezért is óriási 
jelentőségűek, hiszen Magyarország erdeinek zömét szabályozott, rende
zett gazdasági beosztásba kívánta vonni. Ugyanakkor láthatjuk, hogy ez 
az üzemtervezési munka sem mehetett máról holnapra, évek, évtizedek 
kellettek ahhoz, hogy -  még megfelelő birtoknyilvántartások, térképek 
mellett is -  az üzemtervezést elvégezzék.

Mindezt látva a kortársak közül többen felvetették, hogy az üzem
tervezők ne törekedjenek a szabályos állapot elérésére. Az ugyanis
-  írta például ELEK István -  nemcsak az első fordulószak alatt, hanem a 
továbbiakban is gondot okoz, „örök nyűge marad az erdőgazdaságnak.” 
Helyette a szabadabb, a „rendszeresség” helyett az „okszerűbb” erdőgaz
dálkodás megteremtését szorgalmazta.126 Az okszerűség pedig legin
kább a birtokos érdekeit (akár legeltetési, akár erdőátalakítási) kell, hogy 
figyelembe vegye, nem pedig az erdészeti tudomány „magas” szempont
jait. Hogy ezen törekvéseknek, elméleteknek mennyiben lehetett igazuk, 
a magyarországi gyakorlatban soha nem lehetett kipróbálni. Hiszen a 
XX. században az erdők tulajdonjoga nemcsak Erdélyben, hanem 
Magyarországon is 4-5 alkalommal változott. így a birtokosok egyáltalán 
nem törekedtek, törekedhettek a hosszabb távú szemléletre. Következés
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képpen az erdészeti szakmai szempontok „fékjei”, így a hozamszabályo
zás legfőbb célja, a szabályos állapot megteremtése is igazán mérséklő, 
szükséges eszközökként működhettek.

Visszatérve a prépostsági birtokra, megjegyezzük, hogy az idézett 
üzemtervet a jászói prépostsági erdőmester készítette el. Az erdőkezelést 
a peceszentmártoni erdőtiszt, és a szintén ott lakó, onnan kijáró erdőőr 
látta el, míg helyben egy erdőszolga lakott. Ekkora erdőbirtok ugyanis 
egy önálló erdőőr alkalmazását nem bírta volna el.

Az erdőből származó fát az asszonyvásári prépostsági gazdaságban 
használták fel, értékesítésre nem jutott. Ugyancsak ebből az erdőből 
adták ki az asszonyvásári plébánosnak évenként járó 12 öl tűzifát is. 
Ezért az erdőt kimondottan tűzifatermelésre rendezték be, tehát nem 
törekedtek -  az említett gyengébb talajú rész kivételével -  állomány
átalakításra, netalán értékesebb erdő (például gyertyános-kocsánytalan 
tölgyes) kialakítására. Mindezen követelményeknek a fenti, részletesen 
ismertetett üzemterv felelt meg, amit a minisztériumban 1902-ben 
hagytak jóvá, és ugyanezen évben lépett életbe.

4.4 A nagyváradi görög katolikus (görög szertartású) püspökség
erdői
A püspökség erdőterületét az első kataszteri felmérés után, az 1850- 

es években 120 736 kh-ban (69 484 ha) adták meg. A hat erdészkerületre 
felosztott erdők egy részét már ekkor részletesen térképezték is, sőt a 60- 
80 éves vágásfordulót is meghatározták. Ebben az időszakban 
legnagyobb gondot az úrbéri elkülönítés megoldatlansága, illetve az 
erdészeti szakértelem hiánya okozta. Az uradalom erdőinek első leírója, 
VERNER Sebestyén tudósított róla, hogy itt „az erdőkezelés egyedül a 
nepotismus útján választott egyénekre ruháztatik, s csak is ilyenek alkal
maztatnak”.127 így azután a szakszerűség igazán távol áll az uradalmi 
erdészektől, akik a végzettségüket tekintve nem is erdészek.

Az erdők kihasználása még ekkor is részben faizási illetékben, 
részben pedig mezőgazdasági eszközök készítésének formájában történt. 
A fűrészipari feldolgozást egyedül a fenesi határban lévő fűrészmalom 
szolgálta. „A havasok tetején létező illatos s nagy terjedelmű nyári 
legelőt a lakósok használják” -  írta VERNER a mellékhasználattal kap
csolatban.

Egy másik kortárs, Adolf SCHMIDL, a faizási szolgalmakkal kap
csolatban csodálkozva szólt Belényesről.128 Ennek lakói -  írta -  a püs- 
pökségi erdőkben szabad lignációval bírnak, holott magának a köz
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ségnek is van erdeje. Szintén ő tudósított arról, hogy a püspökség az 
erdőterületért 8000 frt adót fizetett, míg az erdőkezelő személyzet évi 
járandósága 3200 forintot tett ki. Azaz az erdő az 1860-as években
11 200 frt hiányt „termelt”, amelyet csak a fakitermelési jog eladásából 
lehetett fedezni. A különböző fatermékek (favilla, -létra, szitakéreg és 
egyéb, a lakosok által távoli piacokra eljuttatott cikkek) után beszedett 
csekély pénzből ugyanis az említett kiadások fedezetei soha nem 
jönnének ki.

A püspökség ennek érdekében 1876-ban egy fakitermelő, faértéke
sítő céggel kitermelési megállapodást kötött.129 A szerződést a kor 
szokása szerint úgy írták meg, hogy a vállalkozó évente legalább 800 
ezer köbláb (25 280 m3) fát vág ki, amelyért köblábanként 4 krajcárt 
fizet (126,58 kr/m3). A megállapodást a püspök -  ,jogainak korlátolt
ságánál fogva” -  csak három évre köthette meg. Vállalta azonban, hogy 
azt a további, a fakereskedő által kért hét évre is (összesen tehát tíz évre) 
engedélyezteti a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel. A vállalkozó
-  aki mögött egyébként a bécsi Seppner-féle cég állt -  ennek tudatában 
kezdett el utakat, úsztatócsatomákat és fűrészeket építeni.

A minisztériumban azonban -  feltehetően államerdészeti közegek 
bevonásával -  utánanéztek az erdőkitermeléseknek, s megállapították, 
„hogy ezen erdők devastáltattak és minden terv nélkül vágattak ki 
olyannyira, hogy a kikötött évi minimális mennyiséget meg nem adhat
ják” Ennek alapján a szerződés meghosszabbításához való hozzájárulást 
megtagadták. A vállalkozó a püspökön, a püspök pedig a miniszteren 
igyekezett az elmaradt hasznát behajtani, a kár megtérítését követelni. 
Az ügy végkifejletét azonban nem ismerjük.

Tudjuk viszont, hogy a Csúcsán (Kolozs m.) létesített gőzfűrészüze
müket 1881-ben új tulajdonos, a kolozsvári pénzintézetekből alakult cég 
vette át.130 Az ugyanazon évben megindult termelés évi 4-5 ezer m3 
fenyődeszkát és -épületfát adott (elsősorban) az alföldi piacoknak. A 
korabeli kereskedelmi és iparkamarai jelentések szerint ezt az üzemet 
sem kerülte azonban el a fűrésztelepek „réme”, a tűzvész, ami miatt 
hosszabb ideig nem folyt termelés.

Az időközben évi 10 ezer m3-re felfuttatott fűrészáru-termeléshez az 
alapanyagot a Belényesi-havasokból a Sebes-Körösön, illetve annak 
mellékfolyóin úsztatták le, majd az Alföld felé vasúton továbbították. A 
Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara jelentései szerint 1889-ben 156 
vagon fűrészárut és 319 vasúti kocsi tűzifát, míg 1890-ben 104 vagon
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fűrészárut és 1200 tűzifát adtak fel Csúcsán. A bükk tűzifát nemcsak az 
Alföldre, hanem Budapestre is szállították.

A csúcsai fűrészekre alapított fakitermelési vállalkozás szerződése 
azonban 1891-re lejárt, a társaság feloszlott, a püspökségi erdők kiter
melhető fenyőfakészletek (feltételezzük: a jól hozzáférhetők) kimerültek.

Az erdők egyébként a Bihar-hegység nyugati és északi lejtőin, illetve 
fennsíkjain álltak. Erre a hegységre a legutóbbi időkig a nehéz megkö
zelíthetőség, a bonyolult, sok beruházást igénylő útépítés szükségessége 
volt a jellemző. így érthetjük meg, hogy csak a közelebb eső, könnyeb
ben hozzáférhető erdőket tudták eladni és tarolták le. Ehhez járult a 
kiterjedt mészégetés és a legeltetés. A felújítatlan vágásterületek -  rész
ben a nehéz természetes felújulás miatt is -  a XX. században is gondot 
okoztak. A nagyváradi erdőfelügyelő 1913. évi beszámolójában is azt 
olvashatjuk, hogy a püspökségnek , jelentős” hátralékai vannak.131

4.5 Az erdélyi római katolikus státus erdői
A státus Mezőség-fásító kísérleteiről már egy korábbi kötetünkben 

írtunk.132 A birtokviszonyok ismertetésekor a 3.1 alfejezetben pedig 
utaltunk rá, hogy ezen birtokosnak, birtokkezelőnek több helyen voltak 
erdei. Közöttük jobb, kedvezőbb fekvésű tölgyesek csakúgy előfordul
tak, mint gyenge, beerdősítendő, kopárosodásra hajló területek. Az 
előbbiekre a 8. számú mellékletben egy 1910-ből származó faeladási 
hirdetményt mutatunk be,133 míg az utóbbira egy üzemtervet idézünk.

A státus Kolozs (Kolozs m.) határában 1899-ben csereszerződéssel 
jutott mintegy 100 kh (56 ha) területhez.134 (A státus a birtokot csak 
kezelte, mert a jövedelmet alapítványként, tanügyi célokra fordították.) 
Az erdőre, illetve kopárra rendszeres gazdasági tervet 1908-ban készí
tettek, de csak 1918-ban hagyták jóvá.

A „Lég”-erdőt (35,1 kh -  20,2 ha) „A” üzemosztályba, míg a 
„Vezérhalom” nevezetűt (52,0 kh -  29,9 ha) „B”-be sorolták. Az „A” 
üzemosztályú déli kitettségű kocsánytalan tölgyes volt, amelyet koráb
ban 60 éves fordában és sarj erdő üzemben kezeltek. Az üzemtervezés 
során ezt úgy változtatták meg, hogy -  átmeneti fordát követően -  át kell 
térni a 80 éves szálerdő üzemre. Mivel a fák között, alatt sűrű aljnö
vényzetet találtak, a felújítást csak csemeteültetéssel lehetett megoldani.

A „B” üzemosztály északi kitettségű volt, ahol korábban 52,0 kh-on 
(29,9 ha) „ákácültetés foganatosíttatott ugyan, de ezen ültetés teljesen 
elpusztult” A továbbiakban mégis az akácültetést -  „államtól kérendő 
csemetékkel” -  szorgalmazták. A terület ugyanis már az erdélyi Mező
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ség északnyugati részén feküdt, s a Mezőség befásítására elsősorban ezt 
a fafajt ajánlották. Az üzemterv szerint évente 3,015 kh-t (1,735 ha) 
kellett akáccsemetével beültetni, azaz a terület egyharmadát. A létrejövő 
erdőt 20 éves vágásfordulójú sarj erdő üzemben kívánták kezelni.

Végül megemlítjük, hogy a státus erdészeti ügyeit évtizedekig jeles 
szakember, NAGY László erdőtanácsos erdőmesterként irányította.135

4.6 A nagyenyedi Bethlen Kollégium erdői
Bethlen Gábor a református kollégium alapítására -  az 1622. évi 

országgyűlés határozatainak megfelelően -  pénzt és 8 község (Nagye- 
nyed, Miriszló, Felenyed, Muzsina, Hidas, Besenyő, Henningfalva,
Décse) határában birtokot rendelt. Ebből az erdészeti adományból még a 
XX. század elején is megvolt 1565 kh (901 ha) mezőgazdasági- és 2912 
kh (1676 ha) erdőgazdasági terület.136

A nagyenyedi iskolának az 1896-ban készített kimutatás szerint 7266 
kh 1106 n.öl (4182,0 ha) „fekvő birtoka” volt.137 Ebből „A Bethlen 
Főtanoda Jog- és Jószágigazgatósága” 1886 júniusában 2927,64 kh 
(1684,86 ha) erdőre vonatkozó üzemtervet készített el, terjesztett be.138 
A „vidéki erdők” címszó alatt elkészült üzemtervet a nagyszebeni 
erdőfelügyelő véleményezte -  és jórészt változtatta meg. Tárgyunk 
szempontjából ez az üzemterv azért érdekes, mert a szétszórt fekvés 
ellenére is egységes hozamszabályozási keretet igyekezett kialakítani.

Az erdőfelügyelő legelőször kifogásolta, hogy a Torockógyer- 
tyános, Bedellő és Torockószentgyörgy határában (tehát a Székelykő 
körül) lévő „legtöbb erdőrész nem 40 éves sarjüzemben, hanem szálerdő 
üzemben lenne tartósan kezelendő /.../, mert ezen sziklás, jó részt 
meredek és magas fekvésű erdők állandó fen[n]tartása csak ekként leend 
biztosítandó és talajuk csak oly üzemmóddal javítandó” A továbbiakban 
pedig teljesen új üzembeosztást javasolt, amelynek a váza a következő:

Az Alsó-Fehér megyében lévő erdők „Nyírmező” pagonya:
Üzemosztály Vágássorozat Helységhatár
A I. (20 éves sarj) Miriszló és Oláhlapád

II.
III. 
IV

Vingárd egy része 
Vingárd egy része, Spring 
Henningfalva 
Szabaderdő, NyírmezőB I. (40 éves saij)
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A Torda-Aranyos megyében lévő erdők „Torockógyentgyörgy i” pagonya: 
A V. Marosdécse
B II. Torockógyertyános egy része,

Torockószentgyörgy egy része
C 60 éves szálerdő

átmeneti forda Torockószentgyörgy egy része, 
Torockógyertyános egy része, 
Bedellő

D 100 éves szálerdő Vidaly, (Felső-)SzoIcsva,
(Alsó-)Podsága

E 120 éves véderdő Aranyosiunka,
Torockógyertyános egy része.

A fenti üzembeosztásnak megfelelően az egyes erdőrészeket azután 
le is írta. Külön kitért az erdőkezelés és erdővédelem megoldásának 
szükségességére. A jelenleg alkalmazott „26 erdőcsősz helyett a jövőben
4 erdővéd és 22 segéd erdőőr alkalmaztassák” Annál is inkább, mivel 
„Vingárdon az ev. ref. pap az erdővéd is, mi sem a törvénnyel, sem papi 
állásával meg nem fér”

Az itt ismertetett erdőkön kívül a főiskola kollégiuma ellátására 
rendelt, Felenyed határában lévő „Nagyerdődre is készítettek üzem
tervet, de ennek adatait nem ismerjük.

A kollégium, illetve főiskola gazdasága a XX. századra tovább 
gyarapodott. Ennek forrását részben a különböző, képzést elősegítő 
alapítványok jelentették, részben pedig birtokvásárlások. Az 1911. évi 
állapot szerint 17 község határában összesen 10 884 kh (6264 ha) mező- 
és erdőgazdasági területtel rendelkeztek. Ebből a legnagyobb, 6114 kh 
(3519 ha) kiterjedésű, az erdő volt. Az 1918-19-es években az erdőkben 
jelentős kár keletkezett, majd az 1921. évi román földbirtokreform 
alapján a kisajátítások kezdődtek el.139 A gazdasági alapjaiban ugyan 
meggyengített, de a pedagógiai munkában továbbra is élen járó intéz
mény egykori erdőiről a volt tanítvány, VERESS István a közelmúltban 
emlékezett meg.140
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